UMOWA NR

/2019

zawarta w dniu ……………….. w Świętej Katarzynie pomiędzy:
Zespołem Opieki Zdrowotnej zwanym dalej Zamawiającym, mającym siedzibę w Świętej Katarzynie przy
ul. St. Żeromskiego 1, w imieniu której działa:
Dyrektor – Andrzej Martynow,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:
………………………………………………………..
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla potrzeb Zespołu
Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie, Gmina Siechnice.
2. Dostarczony aparat jest fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi
przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017r.
poz. 211 z późniejszymi zmianami). Dokumenty dopuszczające kompletny aparat do obrotu,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo
– odbiorczego przedmiotu umowy.
3. Przedmiot umowy obejmuje:
1) Dostawę: nazwa aparatu: ………………………………., producent: …………………………….., typ:
…………………………….,, model: ………………., rok produkcji: ……………………. o parametrach
zawartych w ofercie - załącznik nr 1 do umowy, tożsamych z Opisem przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 2 do Umowy,
2) montaż urządzenia w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie, jego
uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów:
a) akceptacyjnych,
b) bezpieczeństwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017r. poz.884),
3) po uruchomieniu urządzenia udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi
urządzenia,
4) demontaż wraz z utylizacją wycofanego z użytkowania urządzenia typu SIEREGRAF CF.
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy i zobowiązuję się do realizacji umowy z należytą starannością.
2. Przy wykonywaniu umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) kompletne, należyte i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,
2) wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy.
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4. Wykonawca zorganizuje miejsce wykonywania przedmiotu umowy, w sposób zapewniający: prawidłowe
pod względem technicznym, technologicznym i bezpieczeństwa wykonanie przedmiotu umowy, nie
uszkodzenie istniejących elementów budynku, niedopuszczenie do powstania szkód w mieniu
Zamawiającego lub osób trzecich, a po zakończeniu prac uporządkuje i przywróci miejsce wykonywania
prac, z którego korzystał do stanu pierwotnego.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie
używane i nie dotknięty żadną wadą fizyczną oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie dostawy, demontażu wycofanego z użytkowania
urządzenia typu SIEREGRAF CF i montażu przedmiotu zamówienia.
§3
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1: 30 dni od daty
podpisania umowy.
§4
WYNAGRODZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości xxxxxxxxx zł netto
+ 23 % VAT, razem xxxxxxxxxxxx zł brutto (słownie brutto: xxxxx złotych 00/100),
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów
związanych z kompleksową realizacją zadania. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne i
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego.
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi do 14 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym podstawę jej wystawienia.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca dołącza do faktury oświadczenie o niewykonaniu żadnych prac przez podwykonawcę albo,
w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, potwierdzenie zapłaty należnego
podwykonawcy wynagrodzenia. Faktura Wykonawcy złożona do Zamawiającego bez określonych
wyżej dokumentów zostanie zwrócona wykonawcy jako wystawiona bezpodstawnie.
W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac lub
kosztów określonych lub zasygnalizowanych w opisie przedmiotu zamówienia ich nieujęcia w
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
§5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1)
odbiór przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1,
2) odbiór w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących
przedmiotu niniejszej umowy.
Odbiór przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 będzie obejmować kompletną dostawę, demontaż
wycofanego z użytkowania urządzenia typu SIEREGRAF CF i montaż wszystkich elementów przedmiotu
umowy.
W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w
terminie przez siebie wyznaczonym,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może dokonać odbioru oraz obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odmówić odbioru końcowego zamówienia oraz odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy.
Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte w
protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Fakt gotowości do odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca zgłosi odrębnym
pismem przesłanym/przekazanym Zamawiającemu. Do pisma ze zgłoszeniem gotowości do odbioru
Wykonawca zobowiązany jest załączyć co najmniej następujące dokumenty:
1) zestawienie dostarczonych i ustawionych/zamontowanych elementów z określeniem ich ilości
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2)
3)
4)
5)
6)

protokół z rozruchu urządzenia,
instrukcje użytkowania/obsługi w języku polskim (dla elementów, które tego wymagają),
gwarancje w języku polskim,
karty techniczne w języku polskim,
świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające zgodność parametrów dla
poszczególnych elementów z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do umowy.
7. Odbiór przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
8. Po odbiorze przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 Strony sporządzą końcowe rozliczenie
przedmiotu umowy uwzględniający ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
9. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie
wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych, jako wadliwe.
11. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie, o którym mowa w § 6 ust.
3.
12. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
13. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad powstałych
i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
14. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego
pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie będzie zawierało informację dotyczącą terminu,
miejsca i zasad na jakich odbędzie się przegląd gwarancyjny.
15. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie rzeczowym lub ilościowym większym
niż określone w umowie bez pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie za te roboty.
§6
WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest …………… - miesięczną (zgodną z ofertą)
gwarancją liczoną od daty odbioru urządzenia zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia w tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi
za wady fizyczne przedmiotu dostawy.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. Jeśli Wykonawca, gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do usunięcia wad
i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad
w drodze naprawy w odpowiednim terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze
naprawy przez inny autoryzowany serwis na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne
uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne jak i uprawnienie do naliczenia kar umownych. Przed skorzystaniem z prawa powierzenia
wykonania serwisu innemu podmiotowi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawy, wyznaczając mu
dodatkowy termin.
5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:
1) bezpłatnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie
z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
2) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia
awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie
Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w
drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika
działu serwisu Wykonawcy,
3) niezwłocznego zakończenia naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od
momentu dokonania zgłoszenia oraz nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od momentu
dokonania zgłoszenia (w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych zza
granicy)
4) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie,
raportu serwisowego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w
zależności który termin upłynie później.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe na skutek:
1) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania
się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
2) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego
lub inne nieuprawnione osoby,
3) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie),
W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja biegnie od
nowa od daty dostarczenia wymienionego urządzenia.
Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na zgłoszenia awarii max. 48 godziny (zgodnie z ofertą).
Wykonawca usunie usterki od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 5 dni roboczych ( zgodnie z
ofertą).
Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek urządzenia telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia
faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ................................. tel. …………………, fax.
........................., e-mail:..........................................
Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego na nr
tel. ………………. lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.
§7

NADZÓR NAD PRACAMI
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Koordynatorem robót stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego jest xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Koordynator robót, o którym mowa w ust. 2 nie jest upoważniony przez Zamawiającego do zaciągania
zobowiązań finansowych w jego imieniu.
4. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą kontaktu stron umowy są: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie elektronicznej i
pisemnej.
5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego w terminie ustalonym
przez obie strony, jednakże nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia zapytania.
§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 Umowy,
2) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za nieterminowe usunięcie wad
i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 3,
3)
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości powstałych szkód, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości powstałej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych oraz odszkodowania z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego
albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 7 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót
przez okres 7 dni.
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 7 dni
lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.
3) dojdzie do likwidacji firmy Wykonawcy,
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4) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia
procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów
zainteresowanych tą procedurą.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej części o czas trwania
poniższych okoliczności, w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas
trwania tych okoliczności,
2) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub,
3) innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy,
4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu
materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych
oraz protestami mieszkańców.
§ 11
RODO
1. Strony oświadczają, że na mocy art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe
Wykonawcy, udostępnione przez niego w związku z zawarciem i na potrzeby realizacji niniejszej
Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wykonał względem niego obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych
osobowych – Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu
Stron.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
2) ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 3
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informuje się, że:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH (ADO)

2.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH (IOD)

3.

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

4.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

5.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

7.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Zespół
Opieki
Zdrowotnej
w
Świętej
Katarzynie,
ul.
Żeromskiego
1,
55-010
Święta
Katarzyna,
NIP:896-117-45-21,
Regon:930393011,
KRS:0000003121,
adres e-mail: sekretariat@zozsk.pl
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:
bezpieczenstwo@zozsk.pl w przypadku pytań lub wątpliwości, czy
dane w Zakładzie Opieki Zdrowotnej są przetwarzane prawidłowo.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja
zawartej umowy cywilno-prawnej.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest:
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja umowy, której stroną
jest osoba której dane dotyczą,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z
ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. i
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.,
– art. 6 pkt 1 lit. f RODO w prawnie usprawiedliwionym
interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed
ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi
z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z
zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny
z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
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8.

UPRAWNIENIA

9.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan,
że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do
zawarcia umowy, jak również do jej realizacji. Niepodanie danych
pozbawi Administratora możliwości zawarcia umowy.

…………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby informowanej
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